
STATISTIKK OVER BRUK AV KULTURHUS I 2022
 
Tallene rapporteres til Kulturdepartementet, og er tilgjengelig for media, forskningsinstitusjoner,
medlemmer av nettverket og andre interessenter.

Undersøkelsen er obligatorisk å fylle ut for medlemmer av Norske kulturhus

Siste frist for rapportering er 06. februar 2023. 

Dersom det er kategorier som ikke passer med driften på ditt hus, ber vi deg gå videre til neste
kategori. Foto: Operahuset Nordfjord. 

 

Klikk på print-ikonet for å skrive ut en oversikt over spørreskjema:

Navn på kontaktperson som har gjennomført rapporteringen
 

Telefon
 

E-postadresse
 

Navn på hus
 

Eierforhold

AS

KF

Stiftelse

Kommunal enhet

Annet (vennligst spesifiser)  

Tono-vederlag

Vi ønsker å kartlegge hva hvert enkelt kulturhus betaler i vederlag årlig, dersom avregning fra TONO er klar. 

Tono-vederlag 2022
 

STATISTIKK

De følgende kategoriene besvares kun dersom dette er relevant for ditt hus.

Alle tall skal oppgis som totalt for 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).

NB! Alle strømmetall skal rapporteres til slutt i egen kategori.

MUSIKK
1. Musikk (Konserter i alle sjangere)
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Publikumstall:
Billetterte (Antall solgte billetter)  

Sponsorbilletter  

Besøkende på åpne
arrangement/gratisbilletter til
gratisarrangement/fribilletter/ikke-
billetterte
I denne kategorien skal du fylle inn alle som
er besøkende på et arrangement i denne
kategorien, og som er del av
besøksstatistikken, men som ikke har en
kjøpt billett eller sponsor-billett.

 

Samlet

Barn og unge 
Antall billetter solgt og besøk på åpne/gratis
arrangement samlet. Disse utgjør altså en del
av det totale publikumstallet og kommer ikke
i tillegg til totalen.

 

Aktivitet:
Antall gjennomførte arrangement:  

DANS
2. Dans (Folkedans, ballett, hiphop etc.)

 

Publikumstall:
Billetterte (Antall solgte billetter)  

Sponsorbilletter  

Besøkende på åpne
arrangement/gratisbilletter til
gratisarrangement/fribilletter/ikke-
billetterte
I denne kategorien skal du fylle inn alle som
er besøkende på et arrangement i denne
kategorien, og som er del av
besøksstatistikken, men som ikke har en
kjøpt billett eller sponsor-billett.

 

Samlet

Barn og unge 
Antall billetter solgt og besøk på åpne/gratis
arrangement samlet. Disse utgjør altså en del
av det totale publikumstallet og kommer ikke
i tillegg til totalen.

 

Aktivitet:
Antall forestillinger:  

Antall oppsetninger:  

SHOW
3. Show (Standup, revy etc.)

Publikumstall:
Billetterte (Antall solgte billetter)  

Sponsorbilletter  



Besøkende på åpne
arrangement/gratisbilletter til
gratisarrangement/fribilletter/ikke-
billetterte
I denne kategorien skal du fylle inn alle som
er besøkende på et arrangement i denne
kategorien, og som er del av
besøksstatistikken, men som ikke har en
kjøpt billett eller sponsor-billett.

 

Samlet

Barn og unge 
Antall billetter solgt og besøk på åpne/gratis
arrangement samlet. Disse utgjør altså en del
av det totale publikumstallet og kommer ikke
i tillegg til totalen.

 

Aktivitet:
Antall forestillinger:  

Antall oppsetninger:  

TEATER
4. Teater (Riksteater-forestillinger, lokale teateroppsetninger, barneteater,
musikaler etc.) 

Publikumstall:
Billetterte (Antall solgte billetter)  

Sponsorbilletter  

Besøkende på åpne
arrangement/gratisbilletter til
gratisarrangement/fribilletter/ikke-
billetterte
I denne kategorien skal du fylle inn alle som
er besøkende på et arrangement i denne
kategorien, og som er del av
besøksstatistikken, men som ikke har en
kjøpt billett eller sponsor-billett.

 

Samlet

Barn og unge 
Antall billetter solgt og besøk på åpne/gratis
arrangement samlet. Disse utgjør altså en del
av det totale publikumstallet og kommer ikke
i tillegg til totalen.

 

Aktivitet:
Antall forestillinger:  

Antall oppsetninger:  

LITTERATUR
5. Litteratur (Foredrag, bokbad, poesi-kveld, høytlesning for barn ol.) 

Publikumstall:
Billetterte (Antall solgte billetter)  

Sponsorbilletter  

Besøkende på åpne
arrangement/gratisbilletter til
gratisarrangement/fribilletter/ikke-
billetterte
I denne kategorien skal du fylle inn alle som
er besøkende på et arrangement i denne
kategorien, og som er del av
besøksstatistikken, men som ikke har en
kjøpt billett eller sponsor-billett.

 

Samlet



Barn og unge 
Antall billetter solgt og besøk på åpne/gratis
arrangement samlet. Disse utgjør altså en del
av det totale publikumstallet og kommer ikke
i tillegg til totalen.

 

Aktivitet:
Antall gjennomførte arrangement:  

MUSEUMSDRIFT
6. Museumsdrift

Publikumstall:
Billetterte (Antall solgte billetter)  

Sponsorbilletter/Fribilletter  

Besøkende på åpne
arrangement/gratisbilletter til
gratisarrangement/fribilletter/ikke-
billetterte
I denne kategorien skal du fylle inn alle som
er besøkende på et arrangement i denne
kategorien, og som er del av
besøksstatistikken, men som ikke har en
kjøpt billett eller sponsor-billett.

 

Samlet

Barn og unge 
Antall billetter solgt og besøk på åpne/gratis
arrangement samlet. Disse utgjør altså en del
av det totale publikumstallet og kommer ikke
i tillegg til totalen.

 

Aktivitet:
Antall utstillinger:  

KINO
7. Kino

Publikumstall:
Billetterte (Antall solgte billetter)  

Sponsorbilletter/Fribilletter  

Besøkende på åpne
arrangement/gratisbilletter til
gratisarrangement/fribilletter/ikke-
billetterte
I denne kategorien skal du fylle inn alle som
er besøkende på et arrangement i denne
kategorien, og som er del av
besøksstatistikken, men som ikke har en
kjøpt billett eller sponsor-billett.

 

Samlet

Barn og unge 
Antall billetter solgt og besøk på åpne/gratis
arrangement samlet. Disse utgjør altså en del
av det totale publikumstallet og kommer ikke
i tillegg til totalen.

 

Aktivitet:
Antall gjennomførte visninger:  

BIBLIOTEK



8. Bibliotek

Besøkstall:  

KURS OG KONFERANSE
9. Kurs og konferanser (Utleie av møterom, kurs- og konferanser, lokale
tilstelninger som konfirmasjon, vielse, gravferd etc.)

Besøkende
Antall besøkende/deltagere samlet:  

Aktivitet
Antall gjennomførte arrangement:  

ØVINGER OG PRØVER
10.  Øvinger og prøver (Kulturskole, band, teater, kor, korps etc.) 

Besøkende
Antall besøkende/deltagere samlet:  

Aktivitet
Antall gjennomførte arrangement:  

IDRETT
11.  Idrett (Svømmehall, Cheerleading, Klatring, Idrettshall/gym ol.) 

Besøkende
Antall besøkende/deltagere samlet:  

Aktivitet
Antall gjennomførte arrangement:  

12. TOTALBESØK

Totalt antall besøkende: 0

Estimert total:  

Dette feltet kan benyttes dersom totalen på ditt hus
avviker fra det som er automatisk summert i skjema.
Dette kan være tilfelle dersom ditt hus har stor aktivitet i
kategorier som ikke er del av Norske kulturhus sitt
skjema. Estimert total er telling eller anslag som
inkludere alle former for aktiviteter, arrangement og
besøk:  Her vil det variere i svært stor grad hva de ulike
medlemmene kan inkludere, med tanke på de svært
ulike driftsformene.

 

Dersom du oppga en estimert total (se forklaringstekst forrige side) ber vi deg beskrive kort bakgrunn for avvik.



GEOGRAFISK TILHØRIGHET 
Vennligst huk av for ditt fylke.

Fylke

Rogaland

Oslo

Vestland

Møre og Romsdal

Nordland

Viken

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

Trøndelag

Troms og Finnmark

Svalbard

Kommune  

STRØMMING AV ARRANGEMENT

Norske kulturhus ønsker å hente inn tall på bruk av strømming av arrangement. 

Spesifiser antall publikum oppnådd på de arrangementene dere har strømmet:
Musikk  
Dans  
Teater  
Kino  
Museum  
Litteratur  
Øvinger / prøver  
Idrett (Også e-sport)  
Kurs og konferanser  
Samlet

SNART I MÅL. TRYKK "AVSLUTT" FOR Å LEVERE DINE TALL
 
Ved fullført undersøkelse blir du videresendt til vår hjemmeside. Spørsmål eller kommentarer til
skjema? Ta kontakt med nina@kulturhus.no 

 

Klikk på print-ikonet for å skrive ut din besvarelse:

(Beregningen av samlet sum vil ikke følge med i utskriften)
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